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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perceived 

usefulness dan perceived easy of use terhadap penerapan sistem informasi 

akuntansi sektor UKM di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa : 

1. Hasil penelitian menunjukkan perceived usefulness berpengaruh 

positif terhadap penerapan sistem informasi akuntansi, hipotesis 

diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan yang artinya untuk 

menerapkan sistem informasi akuntansi, maka harus 

mempertimbangkan faktor persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

pengusaha/pengelola UKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin 

baik atau positif persepsi seseorang mengenai adanya kegunaan dari 

sistem informasi akuntansi mengakibatkan tingkat penerapan sistem 

informasi akuntansi akan semakin baik pula di UKM tersebut.  

2. Perceived easy of use berpengaruh positif terhadap penerapan sistem 

informasi akuntansi. Terdapat pengaruh yang signifikan yang artinya 

untuk menerapkan sistem informasi akuntansi, maka harus 

mempertimbangkan faktor persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived easy of use) pengusaha/pengelola UKM. Artinya, semakin 

baik atau positif persepsi seseorang mengenai adanya kemudahan 

ketika menggunakan sistem informasi akuntansi mengakibatkan 

tingkat penerapan sistem informasi akuntansi akan semakin baik pula 

di UKM tersebut. 

3. Perceived usefulness dan perceived easy of use secara simultan 

berpengaruh positif terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. 

Dengan nilai korelasi (rs) sebesar 0.681 ≥ 0 ,kedua variabel 

independen ini memiliki hubungan yang positif dan kuat terhadap 

penerapan sistem informasi akuntansi. Pengaruhnya terhadap variabel 
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dependen (Y) sebesar 46.4% dan sebesar 53.6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2. Implikasi 

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian 

yang dapat diambil, diantaranya adalah : 

1. Bagi pengusaha UKM dapat lebih memahami akan pentingnya 

melakukan pencatatan akuntansi. Kualitas dari penerapan sistem 

informasi akuntansi hendaknya ditingkatkan dari hal yang terkait 

dengan adanya dokumen/formulir pencatatan, sumber daya manusia 

sebagai pengelola atau pengguna sistem lebih ditingkatkan kembali 

kemampuannya dengan ikut serta dalam pelatihan dan sosialisasi serta 

memperhatikan kembali kualitas dari komponen sistem lainnya yang 

belum diterapkan secara maksimal.  

2. Bagi pemerintah maupun pihak akademisi dapat memberikan pelatihan 

dan sosialisasi kepada pemilik maupun pengelola UKM. Hal ini dirasa 

sangat penting untuk mempertajam kemampuannya dalam 

meningkatkan perkembangan usahanya salah satunya dengan 

kemampuan menerapkan sistem informasi akuntansi. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, maka 

terdapat saran-saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

UKM dari daerah lain agar dapat lebih mewakili UKM yang berada di 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan sistem informasi 

akuntansi seperti isi (content), akurasi (accuracy), bentuk (format), 

kemudahan (easy), dan ketepatan waktu (timeliness). 

3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa indikator sehingga terdapat 

kekuarang dalam mengembangkan kuesioner. Peneliti selanjutnya 
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diharapkan dapat mengembangkan kuesioner untuk menjadikan 

penelitian yang lebih baik. 

 


